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01. Um dos métodos de fabricação do ácido fosfórico é a via seca ou térmica, que consiste na queima do fósforo 
branco ao ar, com a formação de P4O10 e sua posterior hidratação. Considere que uma indústria produziu, em um 
determinado período, 16317 kg de ácido fosfórico pela via seca, com um rendimento de 90%. A massa de fósforo 
branco utilizada nesse período foi de  

(A) 2497 kg  
(B) 2775 kg  
(C) 5161 kg  
(D) 5735 kg  
(E) 6854 kg 

02. A presença de íons nitrito em células eletrolíticas destinadas à deposição de cobre é indesejável, pois eles 
dificultam a deposição completa do metal. Um expediente bastante comum para isentar a solução eletrolítica desses 
íons é adicionar uréia. Nesse caso, a remoção se processa de acordo com a equação química a seguir. 

2H
+
 + 2NO2

-
 + CO(NH2)2  2N2 + CO2 + 3H2O 

Considerando rendimento de 100% na reação equacionada, o volume de gás carbônico desprendido, convertido para 
as CNTP, pela remoção de 0,06 mol de íons nitrito da solução eletrolítica é, em mililitro, igual a 

Dado: Volume molar nas CNTP (273 K, 1 atm) = 22,4 L.mol–1 

(A) 22,4. 
(B) 112.  
(C) 224. 
(D) 448. 
(E) 672. 

03. O cobre é um metal resistente ao ataque de diversos ácidos de Arrhenius. Entretanto, quando tratado com solução 
aquosa diluída de ácido nítrico, esse metal não oferece resistência, sendo oxidado de acordo com a equação química 
a seguir: 

3Cu (s) + 8HNO3 (aq) → 3Cu(NO3)2 (aq) + 2NO(g) + 4 H2O (l) 

Em um recipiente contendo 2,4 litros de solução aquosa diluída de ácido nítrico foram adicionados 57,15 miligramas 
de cobre metálico puro. Admitindo-se que o cobre e o ácido (completamente ionizado) foram totalmente consumidos 
na reação, assinale a alternativa correspondente ao valor do pH da solução ácida antes de iniciar a reação. 

(A) 12  
(B) 11 
(C) 4 
(D) 3  
(E) 2 
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04. O quadro a seguir fornece informações sobre duas soluções aquosas encontradas sobre a bancada de um 
laboratório. 

 

Misturando-se, a 25°C, em um mesmo recipiente, 2,00 mL da solução Y, 1,80 mL da solução Z e 196,20 mL de água 

destilada, o pH da solução resultante será igual a  

(A) 10,0  
(B) 9,0 
(C) 8,0  
(D) 4,0  
(E) 3,0 

05. O isótopo do ouro (Au) que possui número de massa igual a 198, é usado na medicina no tratamento de algumas 
formas de tumores malígnos. Nesse tipo de terapia, pequenos fragmentos ou agulhas desse isótopo, emissor de 
partículas beta, são introduzidos no corpo do paciente para o tratamento interno do tumor. 

Ao emitir a partícula citada, um átomo desse radioisótopo se transforma em um dos isótopos do elemento cujo 
símbolo é: 

(A) Ir 
(B) Hg 
(C) Pt 
(D) Tl  
(E) Au 

06. O captopril, um dos fármacos mais recomendados na atualidade para tratamento de hipertensão arterial foi 
produzido a partir do isolamento de uma substância presente no veneno da serpente conhecida como jararaca. A 
molécula desse fármaco possui grupos funcionais característicos de amidas e de ácidos carboxílicos. 

Uma possível estrutura para esse fármaco é 
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07. A 25
o
C, o produto de solubilidade do hidróxido de cálcio é igual a 4 x 10

–6
.Chamando-se de s1 e s2 , 

respectivamente, as solubilidades desse hidróxido em água e em uma solução aquosa de hidróxido de potássio de 
concentração igual a 0,2 mol. L

–1
, a razão entre s1 e s2 será igual a: 

(A) 0,01 
(B) 1 
(C) 10 
(D) 100 
(E) 1000 
 

08. Considere a célula galvânica padrão representada a seguir: 

Pb / Pb2+ (1,0 mol/L) // Ag1+ (1,0 mol/L) / Ag 

Potenciais padrão: 

Ag
1+

 + e
-
  Ag E

0
 = + 0,80 Volt 

Pb
2+

 + 2 e
-
  Pb  E

0
 = - 0,13 Volt 

Sobre esta célula, é correto afirmar que, após ter sido colocada em funcionamento, uma circulação de 6,02 x 10
21

 
elétrons através do circuito terá provocado  

(A) um aumento de 2,072g no eletrodo de chumbo. 
(B) uma diminuição de 1,079g no eletrodo de prata. 
(C) um aumento de 2,158g no eletrodo de prata. 
(D) uma diminuição de 1,036g no eletrodo de chumbo. 
(E) um aumento de 3,237g no eletrodo de prata. 

09. Algumas soluções aquosas apresentam uma sensível elevação do valor de seu pH quando submetidas à eletrólise. 
Isso ocorre quando uma apreciável quantidade de íons H+ presentes na solução sofre redução no cátodo da célula 
eletrolítica. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula química de um soluto cuja solução aquosa, submetida à 
eletrólise, exibirá o comportamento descrito.  

(A) NaCl  
(B) CuSO4  
(C) K2SO4  
(D) FeCl2  
(E) AgNO3 

10. Oleodutos são tubulações que se destinam a fazer o transporte do petróleo e de seus derivados a longas 
distâncias. 

 

Uma prática bastante comum na construção de oleodutos é a fixação de placas de alguns metais na superfície da 
carcaça de aço da tubulação para proteger o ferro da corrosão. Esse procedimento visa fazer com que o metal 
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constituinte das placas se oxide no lugar do ferro, funcionando como metal de sacrifício, conservando assim a 
tubulação. Por ficarem demasiadamente oxidadas, essas placas são periodicamente substituídas. 

Assinale a alternativa que completa corretamente o trecho a seguir. 

A condição para que um metal possa ser empregado como metal de sacrifício em um oleoduto é que o valor do seu 
potencial de _________ seja _________ ao do potencial de __________ do ferro. 

 


